
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 10ης / 26-3-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης:       50 / 2021 

 

 

ΘΕΜΑ: 

Συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος  «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα 

ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: 

«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός 

έλεγχος)» του ΥΠΕΣ. 

   

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 26η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα 

από την αριθμ. πρωτ. 903/22-3-2021 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα και τα επτά (7): 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, 

κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της 

Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  του 

Δήμο μας που ακολουθεί: 

Έχοντας Υπόψη: 

- Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017, την παρ. 1 του άρθρου 179 του N. 4555/2018 

και το άρθρο 96 του Ν. 4604/2019. 

- Το άρθρο 101 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 79 του Ν. 4483/2017. 

- Το άρθρο 95 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως και ισχύει με τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4674/2020. 

- Τον N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

- Τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α’) «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 
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- Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ  147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

- Το άρθρο 44 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ  147 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 

άρθρο 3 του Ν. 4674/2020. 

- Το άρθρο 68 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α’ ) «Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς 

Οργανισμούς και τα Δίκτυα Δήμων». 

- Την με Α.Π.: 14578/24/07/2020 Πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-

Αγροτική Οδοποιία» του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της 

χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για υποδομές 

που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» 

- Την υπ’ αριθμ. 905/22-03-2021 Βεβαίωση περί Έλλειψης Απαιτούμενης Τεχνικής 

Επάρκειας για την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου «Υπηρεσίες επίβλεψης και 

διαχείρισης έργου», η οποία αφορά σε παροχή υπηρεσιών κάλυψης Διοικητικού κόστους 

του Φορέα στο οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις 

διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην 

περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή 

έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των 

οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να εκχωρήσουν την 

αρμοδιότητα Φορέα υλοποίησης σε άλλον. Η κάλυψη αυτή του Διοικητικού κόστους είναι 

1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του Κύριου Υποέργου, δαπάνη η οποία βαρύνει 

το Πρόγραμμα και όχι το Φορέα μας. 

- Το γεγονός ότι ο Δήμος Βελβεντού, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 

και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των 

πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση: 

Τίτλος Πράξης:                  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:   

-  Υποέργο 1 – Στάδια 1 & 2:  148.800 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(1ο στάδιο:124.000€) 

-  Υποέργο 2: 24.800 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

-  Υποέργο 3: 24.800 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

-  Υποέργο 1 – Στάδιο 3: 620.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.ΑΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου για τα κάτωθι : 

Α. Τη συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της Πράξης με τίτλο 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού: 

-  Υποέργο 1 – Στάδια 1 & 2:  148.800 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(1ο στάδιο:124.000€) 

-  Υποέργο 2: 24.800 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

-  Υποέργο 3: 24.800 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

-  Υποέργο 1 – Στάδιο 3: 620.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Αστον άξονα προτεραιότητας 

«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στο 

πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής 

προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)». 

Β. Την έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την 

Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), με σκοπό την ανάληψη από το Δίκτυο Πόλεων της αρμοδιότητας Φορέα 

Υλοποίησης της Πράξης για την υλοποίηση του αντικειμένου της Υπηρεσίας «Υπηρεσίες 

επίβλεψης και διαχείρισης έργου», η οποία αφορά σε παροχή υπηρεσιών κάλυψης Διοικητικού 

κόστους του Φορέα στον οποίον ανατίθενται υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά 

τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση 

δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική 

επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το 

απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να εκχωρήσουν την αρμοδιότητα Φορέα 

υλοποίησης σε άλλον.  

Η κάλυψη αυτή του Διοικητικού κόστους ανέρχεται σε 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης 

του/των Κύριου/ων Υποέργου/ων της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», δαπάνη η οποία βαρύνει το 

Πρόγραμμα και όχι το Φορέα μας. 
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Δ. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για 

την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), για το σκοπό αυτό. 

Ε. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βελβεντού κ. Εμμανουήλ Στεργίου για την υπογραφή της 

Προγραμματικής Σύμβασης και κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά αυτή και 

Ζ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Εμμανουήλ Στεργίου όπως ορίσει για λογαριασμό του 

Δήμου Βελβεντού τα μέλη και τους αναπληρωτές τους στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης. 

Η  Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος   

Ειρήνη Αγγέλη. 

  

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 

 τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 

 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 

 τις διατάξεις του ν. 4674/2020 (A’53), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 

 τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (A’197), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 

 το ανωτέρω έγγραφο της αρμόδια Υπηρεσίας του Δήμου μας, 

και ύστερα από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της Πράξης με τίτλο 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού: 

-  Υποέργο 1 – Στάδια 1 & 2:  148.800 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(1ο στάδιο:124.000€) 

-  Υποέργο 2: 24.800 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

-  Υποέργο 3: 24.800 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

-  Υποέργο 1 – Στάδιο 3: 620.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου 

και των οικισμών» στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ11 με Α.Π.: 14578/24/07/2020 και με τίτλο 

«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)». 

Β. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την 

Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), με σκοπό την ανάληψη από το Δίκτυο Πόλεων της αρμοδιότητας Φορέα 

Υλοποίησης της Πράξης για την υλοποίηση του αντικειμένου της Υπηρεσίας «Υπηρεσίες 

επίβλεψης και διαχείρισης έργου», η οποία αφορά σε παροχή υπηρεσιών κάλυψης Διοικητικού 

κόστους του Φορέα στον οποίον ανατίθενται υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά 

τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση 

δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική 

επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το 

απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να εκχωρήσουν την αρμοδιότητα Φορέα 

υλοποίησης σε άλλον.  

Η κάλυψη αυτή του Διοικητικού κόστους ανέρχεται σε 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης 

του/των Κύριου/ων Υποέργου/ων της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», δαπάνη η οποία βαρύνει το 

Πρόγραμμα και όχι το Δήμο Βελβεντού. 

 

Γ. Εγκρίνει το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την 

Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), για το σκοπό αυτό όπως επισυνάπτεται. 

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βελβεντού Εμμανουήλ Στεργίου για την υπογραφή της 

Προγραμματικής Σύμβασης και κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά αυτή και 

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Στεργίου όπως ορίσει για λογαριασμό του Δήμου 

Βελβεντού τα μέλη και τους αναπληρωτές τους στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ως 

άνω Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

 

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    50 / 2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,   26 Μαρτίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 
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